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Current Affairs
விண்மீன் நடப்பு நிகழ்வுகள்
1)

பச்சை மற்றும் மஞ்ைள் நிற 20 ரூபாய் ந ாட்டுகளில் பின்வரும் எந்த பாரம்பரிய தளத்தின்

சமயக்கருத்து அச்சிடப்பட்டுள்ளது?
[A] எல்ந ாரா குசக ஓவியம்
[B] நபாரா குசக ஓவியம்
[C] பாரபர் குசக ஓவியம்
[D] எலிபாண்டா குசக ஓவியம்
 இந்திய ரிைர்வ் வங்கி (RBI) ைமீபத்தில் மகாத்மா காந்தி (புதிய) உருவ படத்துடன் 20 ரூபாய்
ந ாட்டுகசள வவளியிடுவதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய ந ாட்டின் பின் பக்கத்தில் எல்ந ாரா
குசககளின்

சமயக்கருத்சத

அச்சிட்டு

ாட்டின்

தச சிறந்த

க ாச்ைார

பாரம்பரியத்சத

பிரதிபலிக்கிறது.
 இது மகாத்மா காந்தியின் உருவத்சத சமயத்தில் வகாண்டுள்ளது. நமலும் 'உத்தரவாதப் பிரிவுடன்
RBI, Bharat, India மற்றும் 'உத்தரவாதப் பிரிவுடன் 20 ஆகியவற்றின் சிறு எழுத்துக்கள் வாக்குறுதி
பிரிவுடன் ஆளு ரின் சகவயாப்பம், மற்றும் காந்தியின் உருவப்படத்தின் வ து பக்கத்தில் RBI
சின்னம் ஆகியசவ அச்சிடப்பட்டுள்ளன.
 காந்தி உருவத்தின் வ து பக்கத்தில் - அநைாகா தூண் சின்னம் மற்றும் எ க்ட்நராசடப் (20)
நீர்குறிகள் உள்ளன. இந்த ந ாட்டின் அடிப்பசட நிறம் பச்சை நிற மஞ்ைள் ஆகும். இது ரிைர்வ்
வங்கியின் கவர்னர் ஷக்தி ந்தா தாஸ் சகவயழுத்துடன் உள்ளது.
 புதிய ரூ 20 ந ாட்டு பரிமாணம் 63 மிமீ x 129 மிமீ இருக்கும். முந்சதய

ாட்களில் ரிைர்வ் வங்கியால்

வழங்கப்பட்ட ரூபாய் 20 என்ற வபயரில் அசனத்து ரூபாய் ந ாட்டுகளும் ைட்ட ஒப்பந்தமாகநவ
இருக்கும்.
2) சீனா மற்றும் பாக்கிஸ்தான் எல்ச யில் சுரங்கப்பாசதகசள நிர்மாணிப்பதற்காக எந்த இந்திய
பாதுகாப்பு நிறுவனம் NHPC உடன் ஒப்பந்தம் வைய்துள்ளது? Which Indian defense organization has
signed pact with NHPC for construction of tunnels on China & Pakistan borders?
[A] எல்ச

பாதுகாப்பு பசட

[B] இந்திய இராணுவம்
[C] இந்திய கடந ார காவல் பசட
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[D] இந்நதா-திவபத்திய எல்ச

காவல்

 சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்ச யில் வவடிமருந்துகசள நைமித்து சவப்பதற்கு

ான்கு நி த்தடி

சுரங்கப்பாசதகசள அசமக்க நதசிய நீர்வள ஆற்றல் கார்ப்பநரஷன் (NHPC) உடன் இந்திய
இராணுவம் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்சக (MOU) ஒப்பந்தத்தில் சகவயழுத்திட்டது.
 இது ஒரு சப ட் திட்டம் மற்றும் சுரங்கங்கள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் முடிக்கப்படும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சப ட் திட்டத்தின் வை வு 15 நகாடி ரூபாய். சப ட் திட்டத்தின் கீழ், சீனா
எல்ச யில் மூன்று சுரங்கங்கள் கட்டப்படும், அநத ந ரத்தில் பாகிஸ்தான் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஒரு
சுரங்கம் கட்டப்படும்.
 சீனாவின் எல்ச க்குள் இந்தியாவின் உட்கட்டசமப்பு அபிவிருத்திக்கான சீன எல்ச ப் பகுதியில்
இந்திய இராணுவத்தின் திறன்கசள வளர்ப்பதற்கு இந்த திட்டம் உதவுகிறது.
 தற்காப்பு

திறன்கசள

வலுப்படுத்துவநதாடு

மட்டுமல் ாமல்,

சுரங்கப்பாசதகள்,

விமானம்

தாக்குதல்களிலிருந்து மற்றும் வவடிவபாருட்கள் மற்றும் எதிரி வையற்சகக்நகாளால் கண்டறிதல்
ஆகியவற்சறப்

பாதுகாக்கும்.

தற்நபாது, வவடிமருந்துகள்

வபரும்பாலும்

தசரப்பகுதிகளில்

இருக்கின்றன. அசவ எதிரிகளாலும் அவர்களது ஒற்றர்களாலும் இ க்கு சவக்கப்படுகின்றன.
3) கட்டட நிர்மாணத்திற்கான வடிவசமப்பு வகாள்சகசய உருவாக்கும் CPWD குழுவின் தச வர் யார் ?
Who is the head of the CPWD committee to formulate design policy for building construction?
[A] M K ஷர்மா
[B] S C குன்த்யா
[C] மயூர் ஸ்ரீவஸ்தவா
[D] மநனாஜ் கபூர்
 கட்டுமான நவச கள் மற்றும் உள்கட்டசமப்பு நமம்பாட்டுக்காக வடிவசமப்பதற்கான வடிவசமப்பு
வகாள்சகசய உருவாக்குவதற்கு மத்திய வபாது பணித்துசற (CPWD) ஒரு நிபுணர் குழுசவ
அசமத்துள்ளது.
 CPWD இன் கூடுதல் இயக்கு ர் வெனரல் எம்.நக. ைர்மாவின் தச சமயில் இந்த குழு, குடியிருப்பு
மற்றும்

கர்ப்புற விவகார அசமச்சு கீழ் வரும் CPWD இல் அசனத்து மட்டங்களிலும் கட்டுமான

மற்றும் உள்கட்டசமப்பு நமம்பாட்டுகசள கட்டசமப்பசத ந ாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.
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ாட்களுக்குள் இயக்கு ர் வெனரல் பிரபாகர் சிங்கிடம் தனது அறிக்சகசய ைமர்ப்பிக்கும்படி

நகட்டுக் வகாள்ளப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரைாங்கத்தின் மிகப்வபரிய கட்டுமான நிறுவனமாக CPWD
உள்ளது.
 இது ாடு முழுவதும் அரைாங்கத்தின் வபரும்பகுதி கட்டிடங்கசள உருவாக்குகிறது, ாட்டின் ைர்வநதை
எல்ச யில் நவலிகள்

மற்றவற்றுடன்

அசமக்கப்படுகின்றன.

இந்தியாவுடனான

ட்புறவுத்

திட்டங்களின் கீழ் வவளி ாட்டு ாடுகளில் உள்ள திட்டங்கசள இந்நிறுவனம் நமற்வகாள்கிறது.
4) அண்சமயில் கா மான ராமா வைன்குப்தா பால் எந்த துசறயில் மூத்த ஆளுசம வகாண்டவர்?
[A] கச த்துசற
[B] பத்திரிசகத்துசற
[C] மச நயறுதல்
[D] கவிசதகள்
 நமற்கு வங்காளத்தில் வகால்கத்தாவில் உள்ள மூத்த வபண்மணி ராம வைங்குப்தா பால் (66)
கா மானார்.

1975 ஆம் ஆண்டில், ைர்வநதை அளவி ான மகளிர் தினத்சத நிசனவுகூரும்

வசகயில்,

கரம்

ைார்ந்த

ஹிமா யன்

அசமப்பு

கர்வால்

ஹிமா யிலுள்ள

நகதார் ாத்

பயணத்திற்கு ஏற்பாடு வைய்திருந்தது. இதில் பங்கு வகாண்ட அசனத்து வபண்களுக்கும் இவர்
தச சம தாங்கினார்.
5) ெப்பானில் நதர்தலில் நபாட்டியிட்டு வவற்றி வபற்ற முதல் இந்தியரான புருனிக் நயாநகந்திரா,
பின்வரும் எந்த இந்திய கரத்சத நைர்ந்தவர்?
[A] பாட்னா
[B] உதய்பூர்
[C] பூநன
[D] புது வடல்லி
 புநனயில் இருந்து புருனிக் நயாநகந்திரா (அல் து நயாகி) ெப்பான் நதர்தலில் நபாட்டியிட்டு வவற்றி
வபற்ற

முதல்

இந்தியராவார்.

அவர்

நடாக்கிநயா

எநடாகாவா

வார்டு

ைட்டமன்றத்தில்

நதர்ந்வதடுக்கப்பட்டார். எனநவ, ெப்பான் நதர்தலில் இந்திய நதாற்றமுசடய ஒரு ெப்பானியரின்
முதல் வவற்றி இதுவாகும்.
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 நயாகி 1997 ல் உயர் படிப்சப வதாடர ெப்பான் வைன்றார் மற்றும் அங்கு பல்நவறு வதாழில்நுட்ப
நிறுவனங்களில் பணியாற்றினார். அவர் 20 ஆண்டுகளாக அங்கு வாழ்ந்தார், அதில் 15 வருடங்கள்
எநடாகாவாவில் குடியிருந்தார்.
 2011 ல் ெப்பானில் ஏற்பட்ட பூகம்பம் மற்றும் சுனாமி கடந்து வைன்றபின், அவரது தத்வதடுக்கப்பட்ட
வீட்டினருடன்

தனது

உறவுகசள

ப ப்படுத்தியதாக

ம்புகிறார்.

இரண்டு

நபரழிவுகளால்

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுவதற்காக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிசய வார இறுதிகளில் ைந்திப்பதன்
மூ ம் அவர் நமலும் ாட்சட பற்றி அறிந்து வகாண்டார்.
 விசரவில், அவர் ெப்பானிய குடியுரிசம வபற்றார் மற்றும் அரசியலில் நுசழந்தார்; ைமீபத்திய
நதர்தல்களில் அவர் ெப்பானிய அரசிய சமப்பு ென ாயகக் கட்சியில் (CDP) நபாட்டியிட்டார்.
6) சிற்றளவுக் காப்பீடு கட்டசமப்சப மதிப்பாய்வு வைய்யும் IRDA குழுவின் தச வர் யார்? Who is the
head of the IRDA committee to review microinsurance framework?
[A] C K கண்ணா
[B] மநனாஜ் முண்டாஷிர்
[C] சுநரஷ் மதூர்
[D] நைகர் குப்தா
 இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுசற மற்றும் அபிவிருத்தி அதிகாரத்துவ ஆசணயம் (IRDAI) ைமீபத்தில்
13 உறுப்பினர்கசளக் வகாண்ட குழுவானது சிற்றளவுக் காப்பீடு மீது ஒழுங்குமுசற கட்டசமப்சப
மறுபரிசீ சன

வைய்ய

மற்றும்

அத்தசகய

தயாரிப்புகளுக்கான

நதசவகசள

அதிகரிக்க

டவடிக்சககசள பரிந்துசரக்கிறது.
 IRDAI நிர்வாக இயக்குனர் சுநரஷ் மதூர் தச சமயி ான இந்த குழு, வாடிக்சகயாளர் ட்புரீதியான
எழுத்துறுதி வழங்கலுடன் தயாரிப்பு வடிவசமப்புகசள வழங்குவதன் மூ ம் எளிதான பிரீமியம்
வைலுத்தும் முசறகள் மற்றும் எளிசமயான நகாரிக்சக தீர்வுமுசற

சடமுசறகள் ஆகியவற்சற

உள்ளடக்கியது.
 வபாது மற்றும் தனியார் துசறகளில் வாழ்க்சக, வபாது மற்றும் சுகாதார காப்பீட்டு நிறுவனங்களின்
பிரதிநிதிகசள குழுவில் வகாண்டுள்ளது.
7) Modern Slavery Innovation Fund (MSIF) ஆதரிப்பதற்காக ைமீபத்தில் எந்த

ாடு £ 4 மில்லியசன

உறுதி வைய்திருக்கிறது?
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[A] அவமரிக்கா
[B] இந்தியா
[C] பிரிட்டன்
[D] ெப்பான்
 Modern Slavery Innovation Fund (MSIF)

வீன அடிசமத்தனத்சத நிறுத்துவதற்கான ைர்வநதை

புதுசமயான நைாதசன திட்டங்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறது. அண்சமயில் வைய்திகளில் இது
காணப்பட்டது., ஏவனன்றால் பிரிட்டன் 4 மில்லியன் பவுண்டுகள் உ க எதிர்ப்பு அடிசமத்
திட்டங்களுக்கு உறுதி வைய்திருக்கிறது.
 ஆறு அசமப்புக்கள் – ைர்வநதை அடிசம எதிர்ப்பு மற்றும் ஐக்கிய

ாடுகள் பல்கச க்கழகம்,

வலுவான ஒன்றாக, சுதந்திர நிதியம், Retrak மற்றும் வ றிமுசற வர்த்தக முசனப்பு (ETI) - MSIF
இருந்து வபறும் நிதிசய பகிர்ந்து வகாள்கிறது.
 வதன்னாப்பிரிக்காவில்

வீன அடிசமத்தனம் மீது பயிற்சி வகுப்புகள்

தப்பிப்பிசழத்தவர்களுக்கான

ஆதரசவ

நமம்படுத்தவும்,

அடிசம

டத்தவும் இந்தியாவில்
முசறக்கு

எதிரான

வகாள்சககசள நமம்படுத்துவதற்கான ஆன்ச ன் தரவு சமயத்சத உருவாக்கவும் நிதியுதவி
பயன்படுத்தப்படும்.
 2016 ஆம் ஆண்டில் MSIF ச ஜீரியா, பிலிப்சபன்ஸ் மற்றும் வியட் ாம் ஆகியவற்றில் விழிப்புணர்வு
தூண்டுதல் பிரச்ைாரங்கள் நபான்ற திட்டங்களுக்கு £6 மில்லியன் வழங்கியது. இந்தியா மற்றும்
ந பாளத்தில் சுதந்திரம்

நிதியம்

பாதிக்கப்பட்ட

முன்னணி வதாழி ாளர்கசள

நமம்படுத்த

பயன்படுகிறது.
8)

2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அசனத்து வவளி ாட்டு வதாழி ாளர்களுக்கும் கத்தார்

உத்திநயாகபூர்வமாக தனது ைர்ச்சைக்குரிய வவளிநயறும் விைா முசறசய அகற்றுவதாக எந்த ைர்வநதை
அசமப்பு அறிவித்துள்ளது? Which International organisation has announced that Qatar will officially
abolish its controversial exit visa system for all foreign workers by the end of 2019?
[A] ILO
[B] UNIDO
[C] UNESCO
[D] WHO
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 2019 ஆம்

ஆண்டின்

இறுதியில்

அசனத்து

வவளி ாட்டு

வதாழி ாளர்களுக்கும்

கத்தார்

உத்திநயாகபூர்வமாக தனது ைர்ச்சைக்குரிய வவளிநயறும் விைா முசறசய அகற்றுவதாக ைர்வநதை
வதாழி ாளர் அசமப்பு (ILO) ைமீபத்தில் அறிவித்துள்ளது.
 வவளி ாட்டு வதாழி ாளர்கள் பணிபுரிந்த ஒரு வபரிய நிகழ்வான 2022 உ க நகாப்சபக்கு நதர்வு
வைய்த பிறகு கத்தார் வதாடர்ச்சியான வதாழி ாளர் சீர்திருத்தங்கசள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
2018

வைப்டம்பரில்,

கத்தார்

Kafala

அல் து

நிதியுதவிசய

அகற்றுவதற்கான

ைட்டத்சத

ஏற்றுக்வகாண்டது. நமலும் அது அந் ாட்டிலிருந்து வவளிநயறும்படி வவளி ாட்டு வதாழி ாளர்கள்
தங்கள் முத ாளிகளிடம் இருந்து அனுமதி வபற நவண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது.
 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில், ைர்வநதை மன்னிப்புச் ைசப அறிக்சகசயத் வதாடர்ந்து
வதாழி ாளர் சீர்திருத்தத்திற்கு உறுதியளித்ததாக கத்தார் கூறியுள்ளது. 2022 உ கக் நகாப்சப
பரவ ான வதாழி ாளர் முசறநகடுகசள நிறுத்துவதில் நதால்வியுற்றது.
 வதாழி ாளர் பிரிசவ சீர்திருத்துவதற்கான உறுதிவமாழியின் ஒரு பகுதியாக, கத்தார் ஒரு மாத
குசறந்தபட்ை ஊதியம் 750 ரூல் ($ 206) அறிமுகப்படுத்தியதுடன், இப்நபாது தச

கரில் ஒரு

அலுவ கம் உள்ளது. இது ILO உடன் வ ருக்கமாக பணியாற்ற ஒப்புக்வகாண்டது.
9) இந்தியாவில் இருந்து மந ரியாசவ நீக்குவதற்கு MERA இந்தியாவில் எந்த ஆண்டு வதாடங்கப்பட
உள்ளது? MERA India has been launched to eliminate malaria from India by which year?
[A] 2025
[B] 2030
[C] 2022
[D] 2028
 இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் 2030 ஆம் ஆண்டில் மந ரியாசவ முழுவதுமாக அகற்ற “மந ரியா
அகற்றும் ஆராய்ச்சி கூட்டசமப்பு (MERA) இந்தியா” துவக்கியுள்ளது. மந ரியாவின் கட்டுப்பாட்டில்
உள்ள கூட்டாளிகளின் கூட்டசமப்பானது இந்த முயற்சியாகும்.
 மந ரியா

ந ாய்க்கான

ஏற்படுத்துவதற்காக

மக்கள்வதாசகயில்

கூட்டணியின்

முதன்சம

இந்த

ஆராய்ச்சியின்

வையல்பாடு

ஒரு

தாக்கத்சத

முன்னுரிசம, திட்டம்,

டத்சத,

அளவிடுதல் மற்றும் ஒருங்கிசணந்த மற்றும் ஒருங்கிசணந்த முசறயில் ஒருங்கிசணந்த
ஆராய்ச்சிக்கு வமாழிவபயர்ப்பதாகும்.
 பரந்த உ களாவிய நிகழ்ச்சிநிரலுக்கு பங்களிப்பு வைய்யும் நபாது, ைர்வநதை அளவி ான முயற்சிகள்
இரட்டிப்பாக்குவதற்கு MERA இந்தியா விரும்பவில்ச , நதசிய அளவி ான திட்டத்சத இது நிசறவு
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வைய்கிறது.

கூட்டாண்சம

மட்டுமல் ாமல், இ க்கு

ைவால்கள்

ஆராய்ச்சிக்கு

மற்றும்

முகவரிகள்

உள்ளிட்ட

இசடவவளிகளுக்கு

பங்களிப்புச் வைய்வதற்கும் ஒரு கூட்டு ஆராய்ச்சி

நிகழ்ச்சிநிரச ச் சுற்றியுள்ள ஒருங்கிசணப்பு ஆகியவற்சற ஒருங்கிசணக்கும். இது மந ரியா
நீக்கம் பற்றிய உறுதியான தாக்கத்சத அசடவதற்காக ஒருங்கிசணந்த வழிகளில் ஆராய்வசத
அதிகரிக்கவும் மற்றும் வலுப்படுத்தவும் ந ாக்கமாக உள்ளது.
10) பின்வருபவர்களில் 2020 நடாக்கிநயா ஒலிம்பிக்கிற்கு தகுதி வபற்றவர் யார்?
[A] திவ்யான்ஷ் சிங் பன்வார்
[B] அபுர்வி ைந்நத ா
[C] அபிநஷக் வர்மா
[D] அசனவரும்
 27 ஏப்ரல் 2019

சடவபற்ற சீனாவின் வபய்ஜிங் ஒலிம்பிக் நபாட்டியில் 10m air pistol பிரிவில்

இந்தியாவின் ஐந்தாவது ஒலிம்பிக் ஒதுக்கீட்சட அபிநஷக் வர்மா வபற்றார். இவர் 242.7 மதிப்வபண்
வபற்று முதல் இடத்சத வபற்றார்.
 இது இந்தியாவின் ஐந்தாவது 2020 நடாக்கிநயா ஒலிம்பிக் நபாட்டியில் அஞ்சும் வமௌத்கில் மற்றும்
அபுர்வி ைண்நட ா (10 மீ air rifle வபண்கள் பிரிவு), வைௌரப் வைௌத்ரி (10 மீ air pistol ஆண்கள் பிரிவு)
மற்றும் திவ்யாஷ்ச் சிங் பன்வார் ஆகிநயார் ஒதுக்கீட்சட வபற்றுள்ளனர்.
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